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Caros irmãos e irmãs da Família Calabriana,
Paz e alegria!
Chegamos ao fim do XII Capítulos Gerais dos Irmãos e Irmãs, Pobres Servos e Pobres Servas da
Divina Providência, fruto de um processo que envolveu toda a Família Calabriana em um caminho
sinodal que começou há mais de três anos.
Neste tempo desenvolvemos ideias, sonhos e propostas, mas acima de tudo crescemos na
consciência de que somos verdadeiramente uma Família, reunidos em torno de um único Carisma,
doado pelo Espírito Santo ao nosso fundador São João Calábria, e que chegou até nós através do
testemunho de muitos irmãos e irmãs que nos precederam e que ainda hoje está vivo e atual em nós.
No dia 1º de maio nos encontramos em Maguzzano, irmãos e irmãs capitulares, para vivermos
juntos uma semana de exercícios espirituais. De 7 a 11 de maio vivemos a experiência sinodal da
Família Calabriana, em que grupos de leigos, de forma online, dos diferentes Países em que
estamos presentes, puderam colaborar conosco. Foi um verdadeiro kairós, um tempo de graça em
que experimentamos a força do amor, da comunhão, da oração e da unidade de toda a Obra.
De 12 a 28 de maio, decorreram os trabalhos dos respetivos Capítulos dos Pobres Servos e das
Pobres Servas. Refletimos sobre temas específicos da vida religiosa, da missão e do anúncio do
Evangelho no mundo de hoje. No dia 25 de maio, os Irmãos Capitulares escolheram o novo Casante,
Padre Massimiliano Parrella e seu Conselho. No mesmo dia as Irmãs escolheram a Madre e seu
Conselho, confirmando Madre Lucia Bressan para um segundo mandato.
Num clima de sinodalidade e comunhão com toda a Família Calabriana, a reflexão capitular,
sob a orientação do Espírito Santo, gerou um Documento no qual é apresentado o caminho a seguir
para continuar a missão da Obra nos dias atuais. Resumidamente, o Documento apresenta três
núcleos temáticos: comunhão e caminho sinodal, formação em todos os níveis, comunicação e anúncio
do Carisma. Cada um de vocês terá a oportunidade de ter em mãos o Documento e aprofundar o
espírito sinodal que o anima; na confiança de podermos colocá-lo em pratica juntos, em via de
continuar o caminho para uma comunhão cada vez mais capaz de testemunhar que Deus é Pai!
Ancorados na força vivificante do Carisma Calabriano, acolhendo a riqueza da diversidade e
inseridos no meio dos pobres, a quem o Senhor nos envia, com audácia e esperança, convidamos a
todos a assumir com alegria conosco este projeto construído juntos, como a semente das boas novas
do Reino de Deus e expressão do nosso testemunho profético e evangelizador. Apenas temos uma
etapa do caminho concluído e agora começa outra que nos faz comprometidos em dar vida a este
Sonho no cotidiano das nossas vidas, pelos caminhos que o Senhor traçou conosco e para nós.
Agradecemos ao Pai Providente pelo dom da Família Calabriana e obrigado a cada um e cada
uma de vocês, por ter abraçado este dom com entusiasmo e generosidade, contribuindo para
construí-lo e fazê-lo crescer juntos.

Dos Irmãos e das Irmãs capitulares.

